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Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať, keby ste pri vstupe do kostola  
vypli zvonenie na svojich mobilných zariadeniach  
a zachovali tento status počas zdržovania sa v chráme.  
 

UPOZORNENIE 
 

Nenechávajte svoje mobily, peňaženky, kabelky, ruksaky, 

manželov, manželky, priateľov a priateľky bez dozoru –  

iní si môžu myslieť, že je to odpoveď na ich modlitby ...  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

SAFEGUARDING 
 

Safeguarding Representative has special 
responsibility for promoting good and safe 
practices in all activities involving 
children, young people and adults in risk. 
Your Safeguarding Representative is: 

SILVIA MARGOVA 
slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk    

Find out more: 
www.catholicsafeguarding.org.uk 

www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding  

 

 

 
 

Z bezpečnostných dôvodov 
MUSIA BYŤ VŠETKY DETI 

sprevádzané na toaletu 
rodičom alebo dospelou 

osobou. 

 

!!!  FOTOGRAFOVANIE V KOSTOLE  !!! 
 

Fotografovanie v kostole nie je dovolené bez súhlasu kňaza alebo člena FR.  
 

Sme povinní zachovávať nariadenia diecézy Westminster a predpisy GDPR     
o ochrane najmä maloletých detí a zraniteľných osôb. 

Prosíme vás, aby ste svojím neuváženým a nedomysleným spôsobom 
nevystavovali tieto osoby ťažkostiam, rovnako ako SCM prípadným 
sankciám, či trestným oznámeniam.   

 

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE. 
 

 

 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

Zachovajte, prosíme, 
 

 

posvätné ticho v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 

mailto:slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk
http://www.catholicsafeguarding.org.uk/
http://www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding
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OZNAMY NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
 

1. Liturgický kalendár, program, spovedanie a sväté omše: 

deň 

týždňa 
    čas 

Liturgický stupeň slávenia a liturg. farba  

program 

nedeľa 
01.05. 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 

 
 

14.00 – 16.30 
 

19.00 – 19.20 

19.30 – 20.00 

ruženec + spovedanie 
sv. omša – slovensko–česky   

- úmysel sv.omše za všetkých dobrodincov, 
donorov a podporovateľov SCM 
priateľské stretnutie v Church Hall pri 

občerstvení   
spovedanie 

sv. omša – slovensky 

pondelok 
02.05. 

pondelok vo Veľkonočnom období 

  

utorok 
03.05. 

utorok vo Veľkonočnej oktáve 

  

Streda 
04.05. 

streda vo Veľkonočnej oktáve 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  

štvrtok 
05.05. 

štvrtok vo Veľkonočnej oktáve 

  

Piatok 
06.05. 

piatok vo Veľkonočnej oktáve 

19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

spovedanie 
sv. omša – slovensky  
moderovaná adorácia k BSJ  
    pred vystavenou sviatosťou Oltárnou s požehnaním na záver 

sobota 
07.05. 

sobota vo Veľkonočnej oktáve 

  

nedeľa 
08.05. 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.30 

 
19.00 – 19.20 
19.30 – 20.00 

ruženec + spovedanie 
sv. omša – slovensko–česky   
priateľské stretnutie v Church Hall pri 

občerstvení   
spovedanie 
sv. omša – slovensky 
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GLORIA 

(oslavná pieseň) 
 

Sláva Bohu na výsostiach  

a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.  

Chválime ťa, velebíme ťa,  

klaniame sa ti, oslavujeme ťa,  
vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja.  

Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci.  

 

Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn,  

Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca:  
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.  

Ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu.  

Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.  

 

Veď len ty si Svätý, len ty si Pán,  

len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,  
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca.  

Amen. 
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LITURGIA SLOVA 
 

LECTIO 

(čítania) 
 

PRVÉ ČÍTANIE 
 
Lektor ide k ambone a číta prvé čítanie. Ostatní sedia a počúvajú.  

 

Skutky apoštolov −   Sk 5, 27b-32. 40b-41 

 

My sme toho svedkami aj Duch Svätý  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Lektor :  Čítanie zo Skutkov apoštolov 

Veľkňaz začal vyšetrovať apoštolov. Opýtal sa ich: „Nezakázali sme vám prísne 
učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás 
uvaliť krv toho človeka.“ Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať 
ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo 
a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby 
daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj 
Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.“ 

Apoštolom potom prikázali, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili 
ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať 
potupu pre toto meno. 

Lektor zakončí čítanie slovami :  

 

Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud odpovie:   Bohu vďaka. 
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RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 
Žalmista recituje (alebo kantor spieva) z ambony (alebo z chorusu) responzóriový žalm a ľud odpovedá 

refrénom. 

 

Žalmy   −   Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b 

 
Žalmista zaspieva refrén:   

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.  
 
Ľud zopakuje a zaspieva refrén:   

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.  
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil * 
a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. 
Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, * 
navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. 
 
Ľud zaspieva refrén:   
Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.  
 
 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, * 
vzdávajte vďaky jeho menu svätému. 
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, * 
ale celý život jeho láskavosť. 
Podvečer je nám hosťom plač * 
a radosť nad ránom. 
 
Ľud zaspieva refrén:   

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.  
 

 
Žalmista zaspieva slohu žalmu:   

Čuj, Pane a zmiluj sa nado mnou; * 
Pane, buď mi na pomoci. 
Môj nárek si obrátil na tanec; * 
Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť. 

 
Ľud zaspieva refrén:   

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.  
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DRUHÉ ČÍTANIE 

 
Lektor ide k ambone a číta druhé čítanie. Ostatní stále sedia a počúvajú.  

 

Kniha Zjavenia svätého apoštola Jána   −   Zjv 5, 11-14 

 
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc a bohatstvo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Lektor :  Čítanie z Knihy Zjavenia svätého apoštola Jána 

Ja, Ján, videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí 
a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov a volali mohutným hlasom: 

„Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, 
slávu a dobrorečenie.“ 

A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, 
počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva 
a moc na veky vekov.“ 

A štyri bytosti volali: „Amen.“ A starci padli a klaňali sa. 

Lektor zakončí čítanie slovami :  
 

Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud odpovie:  Bohu vďaka. 

 
 

VERŠ PRED EVANJELIOM 
 
Po druhom čítaní lektor povie (kantor zaspieva) 3x aleluja. Všetci zopakujú túto aklamáciu 
(recitovane alebo spevom). Lektor (alebo kantor) prednesie verš pred evanjeliom. Opätovne sa 

recituje (spieva) 3x aleluja. 

 
Kantor predspieva zvolanie k veršu pred evanjeliom:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
  
Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
 
Žalmista zaspieva verš pred evanjeliom: 

Vstal z mŕtvych Kristus, tvorca všetkého,  
a zmiloval sa nad ľudským pokolením. 
 

Ľud opakuje text a melódiu (spieva) zvolania:  

Aleluja, aleluja, aleluja. 
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EVANJELIUM 

 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 21, 1-19 

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Kňaz (diakon) príde k ambone.  

Evanjelium začína slovami: 
 

Kňaz (diakon) : Pán s vami. 
Ľud :             I s duchom tvojím. 

 
Kňaz (diakon) :    Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 
Ľud :              Sláva tebe, Pane. 

 
 (ak je to dané, tak incenzuje Lekcionár). 

 

Kňaz (diakon) :   Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa 
takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány 
Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: 
„Idem loviť ryby.“ 

Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili 

nič. 

Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš 
sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ 

Odpovedali mu: „Nemáme.“ 

On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre 
množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. 

Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ 

Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – 
a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 
dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. 

Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. 
Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na 
breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa 

nepretrhla. 

Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo 
vedeli, že je to Pán. 

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. 

To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. 

Kňaz zakončí čítanie Evanjelia slovami: 

 

Kňaz (diakon) :    Počuli sme slovo Pánovo. 
Ľud odpovie:   Chvála tebe, Kriste. 
 

 

Nasleduje homília. 
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Po homílii (ak je to liturgicky dané) nasleduje Vyznanie viery   
Nicejsko-carihradské alebo Apoštolské. 

CREDO 

(vyznanie viery) 
 

NICEJSKO-CARIHRADSKÉ 

Kňaz : Verím v jedného Boha, 
Ľud :   Otca všemohúceho, 

Stvoriteľa neba i zeme,  
sveta viditeľného i neviditeľného. 

 

Verím v jedného Pána Ježiša Krista,  
jednorodeného Syna Božieho, 

zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; 

Boha z Boha, Svetlo zo Svetla,  
pravého Boha z Boha pravého, 
splodeného, nie stvoreného,  

jednej podstaty s Otcom. 
Skrze neho bolo všetko stvorené. 
On pre nás ľudí a pre našu spásu  

zostúpil z nebies. 
 

Pri nasledujúcej aklamácii sa predkloníme na znak úcty 
 

A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny  
a stal sa človekom. 

 

Znova sa vzpriamime. 
 

Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta,  
bol umučený a pochovaný, 

ale tretieho dňa vstal z mŕtvych  
podľa Svätého písma. 

A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. 
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych 

a jeho kráľovstvu nebude konca. 
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,  

ktorý vychádza z Otca i Syna. 
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva 

ako Otcovi a Synovi. 

On hovoril ústami prorokov. 
 

Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. 
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov 

a očakávam vzkriesenie mŕtvych  
a život budúceho veku. Amen. 

 

Nasledujú spoločné modlitby veriacich. 

Po ich skončení si môžeme sadnúť. 
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MODLITBA K BOŽEJ MATKE 
 

C: Mária, uzdravenie chorých, -   Ľud :  oroduj za nás. 

C: Mária, útočisko hriešnikov, -   Ľud :  oroduj za nás. 
C: Mária, útecha zarmútených, -  Ľud :  oroduj za nás. 

C: Mária, pomocnica kresťanov, -  Ľud :  oroduj za nás. 

C: Mária, brána do neba, -    Ľud :  oroduj za nás. 

 

Modlitby po svätej omši (vo veľkonočnom období): 
 

RADUJ SA, NEBIES KRÁĽOVNÁ 

 

C - CELEBRANT 
 

C:  Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. 
Ľud : Lebo koho si nosila, aleluja, 

z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. 
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. 

 
C:  Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 
Ľud :  Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 

 
C:   Modlime sa: 
 Bože, ty si zmŕtvychvstaním svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;  

prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného 
života. Skrze Krista, nášho Pána. 

Ľud :  Amen. 
 

MODLITBA ZA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 

 
C:  Pomodlime sa na úmysel svätého Otca: 
C:  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,  

buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. 

 
Ľud :  chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,  

ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia,  
ale zbav nás zlého. 

 
C:   Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami 

a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, 
Ľud :  svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 

 

C:   Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, 

Ľud:  ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. 
 

C:  Modlime sa: 
Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, 

aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene nebeského Otca. 
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Ľud: Amen. 
 

MODLITBA ZA ZOMRELÝCH 
 
C:   Odpočinutie večné, daj zomrelým, ó, Pane, 
Ľud :  a svetlo večné nech im svieti. 

C:   Nech odpočívajú v pokoji. 
Ľud :  Amen. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

PREJAV ÚCTY K NASVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ 
 

C:   Nech je pochválená a zvelebená najsvätejšia sviatosť Oltárna. 
Ľud :  Od tohoto času až naveky. 
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KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 

... pokračovanie ... 

PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY  

PRVÝ ODDIEL - „VERÍM“ – „VERÍME“  

DRUHÝ ODDIEL – VYZNANIE KRESŤANSKEJ VIERY 

PRVÁ KAPITOLA - VERÍM V BOHA OTCA  

DRUHÁ KAPITOLA - VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA  

TRETIA KAPITOLA 

9. článok:  „VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU“  

1. odsek: CIRKEV V BOŽOM PLÁNE  

I. Pomenovania a predobrazy Cirkvi  

II. Pôvod, založenie a poslanie Cirkvi  

 III. Tajomstvo Cirkvi  

2. odsek: CIRKEV – BOŽÍ ĽUD, KRISTOVO TELO, CHRÁM DUCHA SVÄTÉHO  

 
I. Cirkev – Boží ľud 

 

781 „Bohu je zaiste v každom čase a v každom národe milý ten, kto sa ho bojí a koná 

spravodlivo. Bohu sa však zapáčilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez 

akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznal 

a sväto mu slúžil. Vyvolil si teda izraelský ľud za svoj ľud, uzavrel s ním zmluvu a 

postupne ho formoval tým, že mu v jeho dejinách zjavoval seba samého a rozhodnutie 

svojej vôle a že si ho posväcoval. Toto všetko sa však stalo ako príprava a predobraz tej 

novej a dokonalej zmluvy, ktorá mala byť uzavretá v Kristovi… Túto novú zmluvu, 

totiž novú zmluvu vo svojej krvi uzavrel Kristus a povolal si zo židov i pohanov ľud, 

ktorý by nie podľa tela, ale v Duchu splynul v jedno“.  

 

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI BOŽIEHO ĽUDU 

 

782 Boží ľud (871) má charakteristické vlastnosti, ktoré ho zreteľne odlišujú od 

všetkých náboženských, národnostných, politických alebo kultúrnych zoskupení v 

dejinách:  

— Je to Boží ľud: (2787) Boh nepatrí ako vlastný nijakému národu. Ale získal si ľud z 

tých, čo kedysi ani ľudom neboli: „vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ“ (1Pt 

2,9) .  

— Príslušníkom tohto ľudu (1267) sa človek nestáva telesným narodením, ale 

„narodením zhora“, „z vody a z Ducha“ (Jn 3,3-5) , čiže vierou v Krista a krstom.  

— Hlavou tohto ľudu je Ježiš Kristus (Pomazaný, Mesiáš): (695) a pretože to isté 

pomazanie, Duch Svätý, sa vylieva z Hlavy na telo, je to „mesiášsky ľud“.  

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=574
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=575
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#cirkev-v-bozom-plane
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#ii-povod-zalozenie-a-poslanie-cirkvi
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#ii-povod-zalozenie-a-poslanie-cirkvi
https://katechizmus.sk/verim-v-svatu-cirkev-vseobecnu#iii-tajomstvo-cirkvi
https://katechizmus.sk/cirkev-bozi-lud-kristovo-telo-chram-ducha-svateho#cirkev-bozi-lud-kristovo-telo-chram-ducha-svateho
https://katechizmus.sk/kkc-871
https://katechizmus.sk/kkc-2787
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Pt%202,9
https://svatepismo.sk/hladat?term=1Pt%202,9
https://katechizmus.sk/kkc-1267
https://svatepismo.sk/hladat?term=Jn%203,3-5
https://katechizmus.sk/kkc-695
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=67
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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— „Jeho postavením je dôstojnosť a sloboda Božích detí, (1741) v ktorých srdci 

prebýva Duch Svätý ako v chráme“  

— „Jeho zákonom je nové prikázanie (1972) milovať tak, ako nás miloval sám Kristus.“ 

Je to „nový“ zákon Ducha Svätého.  

— Jeho poslaním je byť soľou zeme a svetlom sveta. (849) „Pre celé ľudské pokolenie 

je najistejším zárodkom jednoty, nádeje a spásy.“  

— Konečne jeho cieľom je Božie kráľovstvo, (769) ktoré začal na zemi sám Boh „a 

ktoré sa má ďalej šíriť, až kým ho on sám nezavŕši na konci vekov.“  

 

KŇAZSKÝ, PROROCKÝ A KRÁĽOVSKÝ ĽUD 

 

783 Otec pomazal Ježiša Krista Duchom Svätým a ustanovil ho za „Kňaza, Proroka a 

Kráľa“. (436) Celý Boží ľud má účasť na týchto troch Kristových funkciách a nesie 

zodpovednosť za poslanie a službu, ktoré z nich vyplývajú. (873)  

 

784 Keď niekto vierou a krstom vstupuje do spoločenstva Božieho ľudu, dostáva účasť 

na jedinečnom povolaní tohto ľudu: (1268) na jeho kňazskom povolaní: „Kristus Pán, 

Veľkňaz vybratý spomedzi ľudí, ,urobil‘ nový ľud ,kráľovstvom, kňazmi Bohu a 

svojmu Otcovi‘. Pokrstení sú totiž znovuzrodením [v krste] a pomazaním Ducha 

Svätého posvätení (1546) na ,duchovný dom a sväté kňazstvo‘.“  

 

785 „Svätý Boží ľud má účasť aj na Kristovom prorockom úrade“ najmä 

nadprirodzeným zmyslom pre vieru (sensus fidei), (92) ktorý je vlastný všetkému ľudu, 

laikom a hierarchii, keď „sa neochvejne pridŕža viery, raz navždy odovzdanej svätým“, 

prehlbuje jej chápanie a stáva sa Kristovým svedkom uprostred tohto sveta.  

 

786 Boží ľud má napokon účasť i na Kristovom kráľovskom úrade. Kristus vykonáva 

svoju kráľovskú moc tak, že svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním priťahuje k sebe 

všetkých ľudí. Kristus, Kráľ a Pán vesmíru, sa stal služobníkom všetkých, lebo 

„neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako ,výkupné za mnohých“ 

(Mt 20,28) . Pre kresťana jemu „slúžiť znamená kraľovať“; (2449) Cirkev „spoznáva 

obraz svojho chudobného a trpiaceho Zakladateľa“ najmä „v chudobných a trpiacich“. 

Boží ľud uskutočňuje svoju „kráľovskú hodnosť“ (2443) tak, že žije podľa tohto 

povolania slúžiť s Kristom.  

„Všetkých, čo sa znovu zrodili v Kristovi, znak kríža robí kráľmi a pomazanie Svätého 

Ducha ich svätí za kňazov, aby všetci duchovní a správne rozmýšľajúci kresťania 

spoznali, že – odhliadnuc od tohto osobitného poslania našej služby – majú účasť na 

kráľovskom rode a kňazskom úrade. Veď čo je také kráľovské, ako keď duch 

podriadený Bohu vládne nad svojím telom? A čo je také kňazské, ako zasvätiť Pánovi 

čisté svedomie a na oltári srdca mu prinášať nepoškvrnené obety nábožnosti?“ 

3. odsek: CIRKEV JE JEDNA, SVÄTÁ, KATOLÍCKA A APOŠTOLSKÁ  

4. odsek: VERIACI V KRISTA: HIERARCHIA, LAICI, ZASVÄTENÝ ŽIVOT  

5. odsek: SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH  

6. odsek: MÁRIA – MATKA KRISTOVA, MATKA CIRKVI  

https://katechizmus.sk/kkc-1741
https://katechizmus.sk/kkc-1972
https://katechizmus.sk/kkc-849
https://katechizmus.sk/kkc-769
https://katechizmus.sk/kkc-436
https://katechizmus.sk/kkc-873
https://katechizmus.sk/kkc-1268
https://katechizmus.sk/kkc-1546
https://katechizmus.sk/kkc-92
https://svatepismo.sk/hladat?term=Mt%2020,28
https://katechizmus.sk/kkc-2449
https://katechizmus.sk/kkc-2443
https://katechizmus.sk/cirkev-je-jedna-svata-katolicka-a-apostolska#cirkev-je-jedna-svata-katolicka-a-apostolska
https://katechizmus.sk/veriaci-v-krista-hierarchia-laici-zasvateny-zivot#veriaci-v-krista-hierarchia-laici-zasvateny-zivot
https://katechizmus.sk/spolocenstvo-svatych#spolocenstvo-svatych
https://katechizmus.sk/maria-matka-kristova-matka-cirkvi#maria-matka-kristova-matka-cirkvi
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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IRISH CHAPLAINCY CONCERT 
 
Irish Chaplaincy is hosting a ‘Celebration of Irish Music and Dancing’ on May 
7th (doors 6pm for a 6.30 start) at St James’s church, Piccadilly. Click here for 
tickets:  https://fundraising.irishchaplaincy.org.uk/event/May2022  

Or contact: admin@irishchaplaincy.org.uk  
 

 

 
MIGRANT’S MASS 

 
I am very much looking forward to welcoming you to Westminster Cathedral for 
the annual Mass for Migrants on Monday 2nd May 2022. 
Mass will begin at 2:30pm prompt. 
 

 

https://fundraising.irishchaplaincy.org.uk/event/May2022
mailto:admin@irishchaplaincy.org.uk
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REGISTRÁCIA ČLENA SCM 

Od 1. adventnej nedele roku 2014 je spustená registrácia členov misie.  
Prečo je vhodné, správne a potrebné sa registrovať, sa môžete dočítať na 
webstránke SCM alebo v letáku umiestnenom na stolíku vzadu v kostole. 
Registrovať sa môžete online cez webstránku SCM. 

O radu pri vyplňovaní sa môžete obrátiť na členov Farskej rady (Daniela 
Brachová, Vladimír Marko). 
 

PODPORA SCM V ROKU 2022 
 

Existencia a všetky aktivity Slovenskej katolíckej misie je možné uskutočniť iba 

vďaka dobrovoľníckej práci členov komunity a finančným príspevkom 
veriacich. Misiu môžete podporiť pravidelne prostredníctvom trvalých 
príkazov alebo tiež jednorazovými darmi.  Navyše, Váš príspevok bude mať 

aj charitatívny rozmer, keďže naša misia pravidelne vyčleňuje zo svojich 
príjmov sumu na podporu sociálnych projektov na Slovensku.  
Vo Veľkej Británii je odluka Cirkvi od štátu, a preto existencia a činnosť SCM je 
hradená výhradne z milodarov veriacich, donorov a sponzorov. Slovenská 
katolícka misia v Londýne existuje, poskytuje a vykonáva všetky svoje 
pastorálne, duchovné a sviatostné služby ako aj kultúrne a sociálne podujatia 
a pomoc na základe dobrovoľných finančných príspevkov svojich veriacich 
a členov SCM.  
SCM nie je dotovaná slovenskou Cirkvou (KBS) či anglickou Cirkvou 
(arcidiecéza Westminster) a ani Vatikánom. 
Rovnako pre jej plnohodnotné naplnenie poslania je potreba dobrovoľníkov, bez 
ktorých misijná činnosť je výrazne obmedzená.  
 
Farská rada sa poteší návrhom takýchto projektov, ktoré si zaslúžia podporu. 
Ďakujeme za Vašu podporu pre pastoračnú starostlivosť a službu Slovenskej 
katolíckej misie v Londýne. 
Prajeme vám veľa požehnaných dní v Anglicku. 
 
Číslo účtu  (pre jednorázové alebo trvalé platobné 
príkazy) : 
HSBC Plc Bank 
Account holder:     WRCDT – Slovak Chaplaincy 
Sort code:              40-05-20 

Account number:  91755226 
alebo IBAN:  GB18HBUK40052091755226  

SWIFT code: HBUKGB4107J 

Do správy pre prijímateľa uveďte:  Support of SCM 
 

SCM je súčasťou Charity of WESTMINSTER No.233699. 
 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ I HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 
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SUVENÍRY SCM 
 

Milí priatelia, krajania!  
Suveníry s erbom Slovenskej katolíckej misie v Londýne (SCM) si 
môžete pozrieť v zadnej časti kostola vo vitríne. Ich zakúpením 
môžete získať milú pamiatku, resp. jedinečný suvenír pre svojich 
blízkych, a zároveň podporiť pastoračnú službu a činnosť SCM. 
K dispozícii sú aj pohľadnice. Akýkoľvek suvenír si môžete vyžiadať 
u kostolníkov alebo dobrovoľníkov rozdávajúcich nedeľné oznamy 
pri dverách kostola. 
Veríme, že každý suvenír bude príjemnou, radostnou a trvalou 
pamiatkou a spomienkou na návštevu, prítomnosť a podporu SCM 
v Londýne. 

 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM v sobotu 24/04/2022  
Zbierka   :  £  191.00 
GA obálky  :  £    90.00 
 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu 
v mesiaci je obetovaná za všetkých pravidelných 
a stálych dobrodincov a podporovateľov SCM.  

 
 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
ADRESA: Slovak Catholic Mission in London, 14 Melior Street, London SE1 3QP 
 
DUCHOVNÝ SPRÁVCA SCM:      SEKRETÁR PRE ADMINISTRATÍVU: 
Rev. Tibor Borovský         Daniela Brachová 
Mobil: (+44) 07597 637 411       Mobil: (+44)  
Email: info@scmlondon.org       Email: secretary@scmlondon.org  
 

STRÁNKOVÉ HODINY: 
Streda 15.00 – 18.00 hod.     (potreba dohodnúť stretnutie cez secretary@scmlondon.org ) 
 

Počas mesiacov júl, august až do polovice septembra kancelária SCM nebude v prevádzke 

a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti. 

 

mailto:info@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
mailto:secretary@scmlondon.org
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Dnes po svätej omši Vás pozývame na kávu a čaj do Church Hall. 

Church Hall je otvorená do 15.30 hod. 
 

Žiadame všetkých hostí a užívateľov Church Hall, aby rešpektovali všetky pokyny a nariadenia 
súvisiace s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19. 

 
Pokyny súvisiace s prítomnosťou v Church Hall a jej užívaním: 
- Za dodržiavanie nasledovných pokynov a poriadok v Church Hall je plne zodpovedná osoba 

(dobrovoľník) poverená duchovným správcom SCM  

- Všetci hostia a užívatelia Church Hall sú povinní dodržiavať a rešpektovať tieto pokyny 

a usmernenia poverenej osoby (dobrovoľníka) 

- hostia a užívatelia majú k dispozícii dezinfekčný prostriedok na dezinfikovanie rúk pri 

vchode do Church Hall, na toaletách a stole pri potravinách 

- KUCHYNKA JE PRÍSTUPNÁ IBA PRE POVERENÚ OSOBU.  

Nechajte sa poverenou osobou obslúžiť, ak niečo potrebujete z kuchynky 

- ZATVÁRAŤ ZA SEBOU DVERE DO CHURCH HALL  

(aby tí, ktorí sa chcú modliť v kostole, boli čo najmenej rušení) 

- POŽÍVANIE ALKOHOLU V CHURCH HALL NIE JE DOVOLENÉ !!! 

- zanechať po sebe čistý stôl – odpadky dať do koša 

- Za kávu a čaj uvítame príspevok 50 pence/pohár, aby sme mohli uhradiť náklady spojené 

s nákupom tovaru a skvalitňovať ponuku a sortiment poskytovaných nápojov so všetkými 

doplnkami 

 

ZABLAHOŽELAJ K MENINÁM 
 

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, manželovi, 

manželke, priateľom, priateľkám, známym, chorým, kňazom, susedom, kolegom, ktorí 
v tomto týždni oslavujú svoje meniny 
 

01.05. – Sviatok práce 
02.05. – Žigmund 
03.05. – Galina, Timea 

04.05. – Florián 
05.05. – Lesia, Lesana 
06.05. – Hermína 
07.05. – Monika 

08.05. – Ingrida 
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